
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia suoma-
laisen kulttuurin edistämiseksi Euroopassa sekä toimia eri 
kulttuuripiirien yhdyssiteenä EU-maissa.
Yhdistys ja sen toiminnasta vastaava hallitus toimivat 
pääsääntöisesti talkoovoimin.

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevät- ja 
syyskokous.
Kokouksiin pyrimme saamaan esitelmöitsijän tai muuta 
ohjelmaa.
Hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa tai tarvit-
taessa useamminkin. Osa kokouksista voidaan järjestää 
sähköpostikokouksina. 

Toiminta, näyttelyt ja muut tapahtumat

Osallistumme vuoden 2015 aikana erilaisiin tapahtumiin, 
näyttelyihin, messuille ja markkinoille mahdollisuuksien 
mukaan.

Valmistamme yhdistyksen jäsenten suunnittelemia kir-
janmerkkejä alkuvuodesta aloitettavan hankkeen mukai-
sesti. Kirjanmerkkejä myydään yhdistyksen tulojen kartut-
tamiseksi.

Kevätkokous pidetään maaliskuussa 2015 Mäntässä ja 
kokouksen yhteyteen järjestetään käynti taidenäyttelyssä 
tai -museossa.

Eky osallistuu 18.-19.4. 2015 Pirkanmaan Taidesuunnis-
tukseen Keltaisessa Talossa Pälkäneellä. Taidesuunnis-
tukseen liittyvä näyttely on esillä Keltaisessa Talossa koko 
huhtikuun ajan.  

Osallistumme jälleen Annikki OFF-runotapahtumaan Tam-
pereella 3.-5.6. 2015. Tapahtumassa esitetään yhdistyksen 
jäsenten runoja ja julkistetaan Ekyn kirjanmerkki-sarja.

Yhdistyksemme järjestää yhteistyössä Finroartin, Euro-
pean Artists Associationen ja Sotjalan kulttuuri ja perin-
neyhdistyksen kanssa Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden 
merkeissä kansainvälisen symposiumin kesä-heinäkuun 
vaihteessa 2015 Hovinkartanossa Hauholla. 
Samassa yhteydessä toteutetaan kaikille Ekyn jäsenille 
avoin taidenäyttely.

Yhdistys osallistuu Kiskon Kivimakasiinissa pidettävään 
Romanian Dreams -aiheiseen taidenäyttelyyn 3.7. – 2.8. 
2015
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2015  

Pyrimme järjestämään loppuvuodesta taidenäyttelyn Rii-
himäellä esimerkiksi Galleria Tärinässä yhteistyössä Hy-
vinkään Seudun Taideyhdistyksen kanssa.

Yhdistyksellä on taidenäyttely Kangasalan kirjastossa 5. 
- 23.10. 2015.

Tulojen kartuttamiseksi järjestämme arpajaisia. Tehos-
tamme yhdistyksen oman postimerkin sekä runokirjan 
Aikamerkkejä myyntiä. Uutena myyntiartikkelina tulee ole-
maan yhdistyksen runoaiheiset kirjanmerkit.

Tiedottaminen jäsenille

Yhteydenpito jäseniin hoidetaan entiseen tapaan jäsenkir-
jeillä ja sähköpostiviesteillä sekä yhdistyksen kotisivuilla 
osoitteessa: www.ekynetti.com ja yhdistyksen Facebook-
sivuilla.

Tapahtumista tiedotetaan tiedotusvälineille. Hallitus yl-
läpitää suhteita mediaan ja kumppanuusjärjestöihin.

Jäsenkunta

Jatkamme jäsenhankintaa. Pyrimme saamaan aktiivisia 
jäseniä mukaan toimintaan.

Tarpeen mukaan hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia 
ja työryhmiä.

Varainhankinta

Pääasiallisin tulonlähde on jäsenmaksut. Jonkin verran 
tuloja hankitaan yhdistyksen postimerkin ja kirjanmerkin 
myynnillä, arpajaisilla ja erilaisten tapahtumien tuotolla. 

Apurahojen tms. hakemista kehitetään. 
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